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Organizações de esquerda assinam manifesto 
em defesa da Revolução Síria e contra Assad

PÁGINAS 14 E 15

PROFESSORES DE SÃO PAULO E
ESTUDANTES  DE  PORTO ALEGRE

MOSTRAM O CAMINHO!



A presidente Dilma 
anunciou com grande 
estardalhaço diversas 
medidas que aliviariam o 
bolso do trabalhador: a 
primeira, que as tarifas de 
energia seriam mais 
baratas; no Dia da Mulher, 
que os preços de diversos 
produtos da cesta básica 
iriam baixar graças à 
redução de impostos; e 
finalmente, frente a uma 
inflação já difícil de 
controlar, subiu a taxa de 
juros para 7,50%, pois 
segundo ela haveria um 
“excesso de consumo” 
causando aumento nos 
preços.
Nada deu certo. A 
inflação de 6,59% já 
superou a meta 
estabelecida pelo 
governo. Mas a “culpa” 
não é do tomate nem do 
“excesso” no consumo. Os 
alimentos aumentam não 
só devido às condições 
climáticas, mas também 
pela ação dos capitalistas 
especuladores que 
compram nas bolsas de 
valores papéis de 
produtos agrícolas para 
fazer subir o preço e 
lucrar com isso. E os 
preços que mais pesam 
no bolso do consumidor 
são aqueles 
administrados pelo 
governo: combustíveis, 
planos de saúde, 
transporte público, água e 
esgoto!

No marco de uma 
economia mundial 
capitalista em grave crise, 
a política econômica do 
governo PT/PMDB repete 
a receita que está 
provocando levantes e 
revoluções pelo mundo 
afora: descarregar nos 
ombros dos 
trabalhadores o peso da 
crise. 
Vejamos: para as 
multinacionais e grandes 
empresas, desonerações 
de impostos, uma atrás da 
outra, isenções fiscais e 
empréstimos do BNDES 
com juros baixíssimos e 
prazos a perder de vista.  
Os rentistas do sistema 
financeiro continuam 
acumulando lucros e 
levando a maior fatia do 
orçamento: só nos 
primeiros 35 dias de 2013 
foram gastos nada menos 
que R$ 145 bilhões com 
juros e amortizações da 
dívida, valor este 
equivalente ao dobro dos 
recursos federais 
previstos para educação 
em todo o ano de 2013.
Já o trabalhador, além do 
“habitual” arrocho 
salarial, dos ataques aos 
direitos trabalhistas, à 
ameaça do desemprego, 
tem que suportar que lhe 
roubem, por um lado com 
os juros,  para pior 
aumentados, visto que a 
maioria da população 
vive graças ao crediário, 

ao crédito consignado ou 
ao cheque especial e por 
outro, com a inflação, dois 
mecanismos perversos 
que a burguesia se utiliza 
para maximizar seu lucro!
Esta é a razão que 
motivam jovens e 
trabalhadores, sejam do 
setor publico ou privado, 
a se mobilizarem e irem à 
luta e promoverem 
mobilizações, obrigando 
as direções burocráticas e 
governistas a deflagrarem 
greves, ou, na maioria dos 
casos, passando por cima 
delas.
Na construção civil, já por 
dois anos se sucedem 
rebeliões de base por 
salários e condições de 
trabalho.  Um levante 
juvenil exemplar 
derrotou o aumento das 
passagens de ônibus em 

Porto Alegre. Greves de 
servidores municipais se 
alastram e no coração do 
país, em SP, professores 
do Município governado 
pelo PT e do Estado 
controlado pelos tucanos, 
assim como 
trabalhadores da saúde, 
estão em greve em defesa 
de seus salários e 
condições dignas de 
trabalho. 
Estamos em período de 
campanhas salariais 
onde setores estratégicos, 
como transporte, 
discutem suas pautas. 
Exigir a reposição 
trimestral do salário de 
acordo com a inflação 
(gatilho salarial) e um 
aumento salarial 
condizente com a 
situação, além de outras 
clausulas, está na ordem 

do dia. Apoiar e fortalecer 
as lutas, unificar os 
diversos setores, fazer 
assembleias de base, 
comandos com ampla 
participação e 
democracia sindical, 
Fóruns Comuns dos 
setores em Luta, atos 
comuns - a exemplo da 
Marcha Nacional do dia 
24/04 que ocorreu em 
Brasília - passeatas, 
piquetes com decisão 
soberana da base, são 
tarefas que devemos 
impulsionar no momento. 
Só dessa forma 
conseguiremos derrotar a 
política salarial de 
tucanos e petistas, só 
dessa forma iremos 
conformando uma nova 
direção contra os 
burocratas governistas da 
CUT, CTB ou FS!
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A Balança Comercial tem 
déficit; ou seja, o país 
importa mais do que 
exporta. As contas 
externas: comércio, 
viagens, aluguéis, remessas 
de lucros, pagamento de 
juros acumulam déficit que 
se “compensa” com mais 
endividamento externo e 
interno. As previsões de 
crescimento da economia 

para 2013 já são menores 
que 3%.
Para fazer caixa, o governo 
privatiza rodovias, portos, 
aeroportos, hospitais. O 
próximo leilão de poços de 
petróleo será em 14 e 15 de 
Maio, onde o governo 
pensa arrecadar um bilhão 
de dólares por um 
patrimônio estimado em 
três trilhões de dólares, 

segundo o Sindipetro-Rj. 
Empresas como a OGX de 
Eike Batista, o queridinho 
do governo, teve uma 
perda de 88,5% do valor de 
suas ações em um ano, mas 
o governo está disposto a 
salvá-lo para “evitar um 
risco sistêmico”, o que 
significa torrar mais 
dinheiro publico com o 
empresário aventureiro. 

Não podemos tolerar que o 
reajuste de salário mínimo 
previsto para 2014 seja 
ainda menor que a 
inflação. Nesse ritmo, serão 
necessários 165 anos para 
que o salário mínimo 
garanta as necessidades 
vitais do trabalhador, 
segundo cálculos do 
Dieese. 
Lutar contra as 

privatizações, pela 
suspensão do pagamento 
dos juros e amortizações 
da dívida publica, pela 
nacionalização das 
empresas estratégicas e 
do sistema financeiro, 
são bandeiras que devem 
ser incorporadas às 
pautas de lutas do 
povo trabalhador 
brasileiro. 

Para sair da crise é preciso
mudar a política econômica

Nos dias 5, 6 e 7 de março 322 
delegados estivemos reunidos 
no 11° Congresso da Federação 
dos Trabalhadores das 
Instituições Financeiras do Rio 
Grande do Sul (FETRAFI-RS) 
onde discutimos e votamos as 
políticas da entidade para o 
próximo período. 
Após importantes greves da 
nossa categoria, em especial no 
Banrisul, um setor cada vez 
maior da base dos 
trabalhadores começa a tirar 
importantes conclusões sobre 

os rumos do movimento 
sindical bancário. O controle 
das entidades sindicais 
exercido pelos dirigentes que 
defendem os governos Dilma e 
Tarso (PT) começa a ser 
questionado. Depois de greves 
onde em meio ao aumento das 
mobilizações, estes dirigentes 
governistas fizeram de tudo 
para acabar com a luta dos 
trabalhadores e assinar 
acordos rebaixados, um 
importante setor de oposição 
começa a surgir no movimento 
sindical bancário.
Com a política de 
independência e autonomia 

frente aos banqueiros e aos 
governos, uma 
importantíssima unidade 
começa a surgiu neste 
congresso. UNIDOS pra 
LUTAR, CUT pode MAIS, CSP-
CONLUTAS, INTERSINDICAL 
e Crítica Bancária, 
conformaram um bloco de 
oposição que polarizou 
politicamente o congresso. A 
chapa Novo Rumo, esteve no 
congresso denunciando a 
política do governo Dilma de 
privatizações e 
responsabilizando este 
governo pela imensa piora das 
condições de trabalho nos 

bancos. Além disto, debatemos 
o significado de traição de 
diversos ex-dirigentes sindicais 
ligados às correntes 
governistas, que atualmente 
estão com altos cargos nos 
bancos públicos e atacando os 
interesses da categoria. 
Do total de 322 delegados, 
nossa chapa teve 76 votos 
(23,6%), ficando com seis 
diretorias entre 28 e 1 executiva 
de um total de sete. Após 
muitos anos de congressos sem 
polarização política, a votação 
da NOVO RUMO foi expressão 
do descontentamento que 
começa a tomar conta da 

categoria bancária, que vive 
uma dura realidade de 
adoecimento e assédio moral 
em níveis alarmantes. Nossa 
chapa canalizou os votos da 
ampla maioria dos grevistas, 
que, sobretudo nos bancos 
públicos, vêm impondo 
importantes derrotas para os 
governistas nas assembleias de 
greve. Começamos a trilhar em 
conjunto um NOVO RUMO, 
que servirá para a construção 
de uma nova direção para os 
bancários. 

Começa um NOVO RUMO no movimento sindical bancário
Congresso da Federação dos Bancários do RS

Diego Vitello
Diretor da FETRAFI-RS

Enquanto
ataca os
trabalhadores,
Dilma se
reúne com
empresários
e concede
novos
bene�cios
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Rafael Lazari
CST-PSOL

Sobre a
redução
da
maioridade
penal

"Todo camburão tem um pouco de 
navio negreiro" (Marcelo Yuka)

O presidente da Câmara 
dos Deputados, o corrupto 
Eduardo Alves, prometeu 
criar uma comissão 
especial para avaliar 13 
propostas que tratam do 
tema da redução da 
maioridade penal. A última 
proposta, encaminhada 
pelo governador paulista 
Geraldo Alckmin (PSDB), 
pretende ampliar de três 
para até oito anos o prazo 
para internação de 
menores infratores. Como 
há a consideração jurídica 
da inimputabilidade dos 
menores de 18 anos como 
cláusula pétrea da 
Constituição Federal, só 
podendo ser alterada por 
nova constituinte, Alckmin 
propõe a ampliação do 
tempo de encarceramento 
dos “menores infratores”, 
alterando assim o Estatuto 
da Criança e do 
Adolescente, e alcançando 
o objetivo político principal 
presente em todos os 
projetos: ampliar o tempo 
de encarceramento e 
aumentar a exclusão da 
juventude pobre e negra do 
país. 

Na verdade, a legislação 
penal brasileira já é muito 
dura com os adolescentes, 

hoje já temos jovens de 15 
anos cumprindo pena de 
reclusão equivalente a um 
sexto de suas vidas. Além 
disso, dos crimes 
praticados no país só 10% 
são cometidos por 
adolescentes, e apenas 
1,09% dos jovens têm 
participação nos crimes 
mais violentos. As 
estatísticas não sustentam 
sob nenhum aspecto a 
redução da maioridade 
penal ou a ampliação do 
encarceramento de 
adolescentes. ¹ Muito pelo 
contrário, elas orientam 
que as políticas públicas 
devem ser de maior 
proteção social aos jovens, 
especialmente aos pobres e 
negros, e de maciços 
investimentos em 
educação e saúde pública. 
Ou seja, o oposto da política 
econômica operada pelo 
governo federal. Vejamos: 

No Brasil, os jovens 
entre 15 e 29 anos 
correspondem a 53% das 
vítimas de homicídios. Ou 
seja, além de não serem os 
maiores responsáveis pelos 
homicídios no país, são as 
maiores vítimas. Além 
disso, vivemos um 
assustador crescimento do 

genocídio que aflige a 
população negra no país. 
Em 2010, eram negros (as) 
os 70,6% das vítimas de 
homicídios; Um jovem 
negro, entre 15 e 25 anos, 
tem chances 127% maiores 
de ser assassinado que as 
de um branco na mesma 
faixa etária. Entre 2000 e 
2009, a diferença de 
homicídios sobre jovens 
brancos e negros subiu de 
4.807 para 12.190. 

Mas, infelizmente, não é 
apenas através da 
legislação penal que os 
governos operam a 
violência e a exclusão dos 
jovens pobres e negros no 
país. Através do Plano 
Crack, o governo Dilma, em 
parceria com alguns 
municípios, tem operado 
massivos recolhimentos 
compulsórios da 
população de rua. 
Enquanto as unidades de 
saúde mental e os postos de 
atenção básica em saúde 
seguem sucateados, mais 
de 200 milhões² de reais 
foram destinados às 
clínicas privadas, às 
chamadas “comunidades 
terapêuticas” para a 
internação de crianças, 
adolescentes e adultos. 

Internações já amplamente 
denunciadas por 
desrespeito aos direitos 
humanos pelos conselhos 
profissionais de saúde, pela 
comissão de direitos 
humanos da Alerj e pelo 
Ministério Público.

Penalizar os “maiores” 
responsáveis! 

Apesar de se declarar 
contra a redução da 
maioridade penal, Dilma é a 
principal responsável pelo 
genocídio e exclusão da 
maioria da juventude 
brasileira: os pobres e 
negros. A política 
econômica petista joga à 
margem milhões de jovens 
diariamente, 20% da nossa 
população vive em 
situação de pobreza ou 
indigência. Somos o 4º país 
mais desigual da América 
Latina, região mais desigual 
do mundo (ONU-Habitat), 
situação que se agrava 
entre a juventude. E 
enquanto marginalizam, 
criminalizam, encarceram 
e matam a juventude pobre, 
a impunidade reina para os 
“maiores” do colarinho 
branco. Mensaleiros e 
cachoeiras seguem 
governando o país, 

infelizmente com a 
cumplicidade da maioria 
da direção da UNE, (PCdoB-
PT).

Em notas e 
pronunciamentos, 
parlamentares do PSOL 
tem se manifestado contra 
a redução da maioridade 
penal, entendendo-a como 
“Redução da Idade Penal 
dos filhos da Classe 
Trabalhadora”³.  Devemos 
seguir este exemplo e 
disseminar esta discussão 
em nossos Grêmios, DA's, 
DCE's, Sindicatos e 
Associações. Cadeia para os 
maiores criminosos do país: 
os corruptos e corruptores! 
Contra a política 
econômica de Dilma que 
exclui e criminaliza a 
juventude pobre e negra do 
país! Por maciços 
investimentos em 
educação e saúde públicas, 
e assistência social!

¹ Patrícia Otoni - Porque recusar a 
Redução da Maioridade Penal – In: 
http://www.casadajuventude.org.br/

² ANDRADE, Tarcísio Matos de. 
Reflexões sobre políticas de drogas no 
Brasil. In: Ciênc. saúde coletiva vol.16 no. 
12 Rio de Janeiro Dec. 2011

(³) Givanildo, M. Por que nós, 
socialistas, temos que ser contra a 
redução da maioridade penal? in.: 
PSOL50.org



Conjuntura

  combate socialista 5

o dia 27 de fevereiro Nos partidos 
dividiram os cargos 

nas comissões temáticas da 
Câmara Federal. Depois de 
um acordo, o PT abriu mão 
da Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias 
(CDHM), a qual coordenava 
há décadas, e o PSC ficou 
com a indicação do 
presidente da comissão. 
Mesmo antes de assumir a 
presidência, o deputado 
Marco Feliciano foi alvo de 
protestos por ter opiniões 
consideradas homofóbicas 
e racistas. No dia 06 do 
mesmo mês, a reunião que 
o elegeria presidente da 
CDHM foi adiada por conta 
das manifestações que 
ocorreram. Para garantir a 
votação, a reunião no dia 
posterior teve que ser 
fechada. Era o começo de 
uma onda de mobilizações 
contra a nomeação do 
parlamentar que declara 
que africanos são 
amaldiçoados e que 
pessoas do mesmo sexo 
não devem se relacionar. 

Das redes às ruas
Em São Paulo cerca de seis 
mil pessoas foram as ruas 

em protestos que ocorreram 
semanalmente. Rio de 
Janeiro, Porto Alegre, Belém 
e várias outras capitais 
também aderiram às 
manifestações e beijaços 
convocados via facebook. 
Os cartazes com frases 
dizendo que “Marco 
Feliciano não me 
representa” estiveram em 
evidência por várias 
semanas nas redes sociais. 
Não tardou para que 
diversos artistas e 
celebridades também se 
incorporassem na 
campanha como Chico 
Buarque, Caetano, Dira Paes 
e Wagner Moura. Até 
mesmo evangélicos (mais 
de 150 lideranças) 
posicionaram-se no mesmo 
sentido. O Conselho 
Nacional de Igrejas Cristãs 
do Brasil (Conic) também 
divulgou nota de repúdio à 
eleição de Feliciano.

Jean Wyllis e o PSOL na 
luta contra o preconceito 
e a traição de Dilma
A atuação do deputado 
Jean Wyllis (PSOL-RJ) na 
luta contra a nomeação de 
Feliciano foi fundamental 
para a proporção que 

tomou essa luta. O 
parlamentar articulou uma 
frente em defesa dos 
direitos humanos e foi alvo 
de uma verdadeira 
campanha de calúnias, 
articulada por setores 
conservadores. 
Em entrevista ao Estadão, 
no dia 20/03, Jean disparou 
sua opinião sobre o papel 
do governo nesse processo: 
“A ânsia do PT pelo poder 
não é menor que a de Serra. 
Por causa disso, o partido 
não pensou duas vezes em 
abrir mão de sua história e 
aderir ao discurso proposto 
pelo PSDB, escrevendo 
aquela carta à população 
brasileira, na qual Dilma 
recuava diante de todas essas 
questões sobre as quais 
estamos falando aqui, 
questões históricas do 
partido, trazidas pelos 
movimentos sociais. Eu 
lamento que a coisa tenha 
chegado a esse ponto. 
Lamento que a gestão da 
Dilma seja conservadora, (...) 
Lamento que o PT faça uma 
gestão esquizofrênica, em 
que monta um discurso para 
os movimentos sociais que 
ainda querem crer que o 
partido representa uma 

mudança, e outro discurso 
para o mercado financeiro, os 
grandes empresários, as 
empreiteiras”.

O que há por trás da 
nomeação de Feliciano?
Ao trocar a CDHM pela 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), o PT dá poder 
aos mensaleiros, José 
Genoíno e João Paulo 
Cunha, condenados pelo 
STF. A presença desses 
deputados em uma 
comissão estratégica não é 
um fato isolado. A 
composição das comissões 
no Senado e Câmara está 
relacionada ao loteamento 
dos aliados do governo em 
espaços chaves do 
parlamento. Por exemplo, 
na Comissão de Meio 
Ambiente está Blairo Maggi 
(PMDB-MT), premiado com 
a moto-serra de ouro pelo 
Greenpeace e apelidado de 
“o rei da soja”. Dilma não dá 
nenhuma declaração sobre 
nenhuma dessas indicações 
porque as mesmas são 
parte de seu acordo para 
manter a “governabilidade”. 
A CCJ aprova com a ajuda 
desses parlamentares 
medidas como a restrição 

de 40% da meia-entrada 
para estudantes e idosos em 
eventos e atividades 
culturais, a PEC 33 que 
submete ao legislativo as 
decisões do STF e as 
diversas irregularidades 
que ocorrem na preparação 
da Copa do Mundo e das 
Olimpíadas.     

A luta não pára: Derrotar 
corruptos e reacionários 
nas ruas!
As mobilizações contra 
Feliciano deram o tom da 
indignação da população 
contra as relações 
promíscuas de troca de 
cargos por favores e 
privilégios. É sempre bom 
lembrar que nos primeiros 
anos do governo Dilma seis 
ministros caíram 
envolvidos em algum tipo 
de irregularidade. Feliciano 
ainda não caiu, porém está é 
uma luta que segue em 
curso e que já impôs um 
desgaste ao governo Dilma. 
Só é possível derrotar 
corruptos e conservadores 
derrotando quem os 
sustenta. Essa é a mais 
importante conclusão que 
devemos tirar desse rico 
processo.

Júlio Miragaia
CST-PSOL

O FORA
,Feliciano

das redes
às ruas

O pacto do governo que levou um
racista e homofóbico para a CDHM
foi rejeitado pelas mobilizações
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Uma visão crítica do
32° Congresso do ANDES-SN

O Congresso foi o fórum de deliberação posterior à maior greve da história da entidade. Por isso os numerosos participantes, 
ávidos por discutir políticas para enfrentar a assinatura do falso acordo, tramado entre o Executivo e o governista Proifes.

Participaram cerca de 500 
professores, e mais da 
metade participava pela 
primeira vez num 
congresso do Andes. 
Notaram-se, no entanto, 
alguns problemas. Na chuva 
de 05/03, por exemplo, 
houve uma passeata no 
Centro do Rio, organizada 
pela CSP-Conlutas, que 
ocupou a tarde toda e a 
noite. Em 07/03 houve um 
ato pela rejeição da Ebserh 
na frente do HU e à noite 
houve festa e dança até de 
madrugada. Foi um esforço 
enorme discutir e entender 
as votações no dia seguinte. 
Ainda faltava deliberar o 
Plano de Lutas.
No primeiro dia, o debate de 
análise e caracterização da 
conjuntura – de onde se 
origina toda a política do 
sindicato-, foi diretamente à 
plenária sem ter passado 
pelos grupos. Essa análise se 
alinha com a CSP-Conlutas e 
o PSTU (de onde se originou 
a central), que afirma que a 
burguesia e o governo estão 

fortes porque Dilma, 
segundo IBOPE, tem 70% de 
aprovação. Por isso, durante 
a greve dos servidores 
públicos federais de 2012, 
onde a vanguarda foram os 
professores e servidores das 
universidades, a CSP-
Conlutas fez parte de um 
operativo para desmontar a 
greve. Mas, tratou-se de uma 
greve de 58 universidades 
federais junto aos SPF, que 
atingiu mais de 30 
categorias e até a Polícia 
Rodoviária Federal. Não 
estamos falando de uma 
grevezinha qualquer, mas 
de uma poderosa greve 
nacional que durou quatro 
meses e contou com o apoio 
de estudantes e a 
população.
A presidenta Dilma precisou 
usar todas as armas: 
judicialização, 
criminalização, ameaça de 
corte de ponto e o Cavalo de 
Tróia de uma organização 
que está na categoria para 
defender os interesses do 
governo, o Proifes. Aliás, no 
meio da greve assume outro 
presidente da CUT, Vagner 
Freitas, cuja primeira 

declaração foi: Sou contra a 
greve nas federais. Então, se 
o governo jogou pesado 
contra os trabalhadores 
mobilizados, significa que os 
números do IBOPE não 
refletem a luta de classes, 
mas uma instância passiva 
de um momento específico, 
aquele que se refere só à 
eleição. Talvez tivesse sido 
bom conseguirmos 
aprofundar esse debate no 
congresso. Discutir e criticar 
nos grupos a análise do 
governo e a conjuntura, 
para poder reverter a 
política defensiva da CSP-
Conlutas. Enquanto isso, a 
nova diretoria que assumiu 
o Andes-SN, teve a enorme 
responsabilidade de 
acompanhar a ânsia de luta 
dos docentes, com ações de 
mobilização de rua durante 
a greve e debates com a 
população. Algo novo está 
surgindo e devemos apostar 
nisso.

O rechaço à CUT 
e Plano de Lutas
A corrente petista O 
Trabalho foi defender o PT, 
atacando o STF no 

julgamento ao mensalão 
que alavancou a regressiva 
Reforma da Previdência. O 
docente que defendeu Zé 
Dirceu e a tese tirava como 
conclusão que 
precisávamos nos refiliar à 
CUT, mas a plenária vaiava 
o poderoso chefão do PT. Se 
o delegado fez sua 
explanação, procurando o 
apoio dos colegas, o efeito 
foi o oposto. Não se trata só 
da opinião, pois todos têm o 
direito de expor o que 
quiser, mas da retração que 
provocou nos delegados. 
Debater a política da CSP-
Conlutas, reavaliando o 
papel do Andes-SN na 
central, dissipou-se por 
completo.
No dia final deliberamos 
sobre o Plano de Lutas. O 
debate continuou a ser 
horizontal, pondo no 
mesmo nível redação e 
cuidado dos animais, 
idosos, violência de gênero, 
homofobia, Ebserh, etc. 
Devemos prestar atenção 
nos eixos, porque faltou 
cuidado nas hierarquias, o 
que produziu milhares de 
palavras de ordem. O último 

e mais importante debate 
começou às 9h, do sábado, 
09/03 e acabou às 6h da 
manhã do domingo, após 21 
horas seguidas de Plenária. 
Devemos mudar isso, pois 
os delegados iam embora 
ou dormiam nas poltronas, 
quando as decisões centrais 
precisavam de mais 
congressistas.
Ficaram no ar algumas 
perguntas: vamos exigir a 
revogação da Lei 12.7772/12, 
resultado do simulacro de 
acordo entre o Proifes e o 
governo? Como serão as 
novas lutas agora? Como 
defenderemos nossa 
proposta de Plano de 
Carreira? Como 
enfrentaremos as condições 
de trabalho nas 
universidades federais? 
Precisamos mudar algumas 
coisas e tomar à ofensiva 
junto ao Sindicato Nacional. 
O congresso foi positivo e 
tem muita gente nova com 
renovados ares de luta, 
querendo construir essa 
ferramenta. Vamos em 
frente! Os desafios estão 
colocados aí para o 
conjunto dos trabalhadores.

Pablo Andrada
Professor da UFPB e diretor da AdufPB

Foto: site da ADUFES
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SINTUFF realiza  maior  congresso de 
sua história  e se filia à  Unidos pra Lutar

os dias 3, 4 e 5 de Nabril, em Niterói, o 
Sintuff realizou o 

maior congresso de sua 
história, com 361 delegados. 
Além do significado da base 
ter atendido ao chamado da 
direção, o congresso se 
destacou pela presença dos 
principais lideranças do 
estado. O deputado Marcelo 
Freixo, uma das maiores 
referências da esquerda no 
país, veio debater 
conjuntura; Babá, ex-
deputado, símbolo da 
resistência contra a Reforma 
da previdência; o prefeito de 
Itaocara, Gelsimar Gonzaga 
do PSOL, os três vereadores 
do PSOL Niterói, vários 
dirigentes da Assunnirio, a 
presidente da Aduff, e o 
maior líder dos bombeiros o 
companheiro Daciolo, 
lideranças metalúrgicas, etc. 
Todos vieram saudar o 
Sintuff, suas lutas e seu 
congresso.
Um congresso empolgante 
que aprovou plano de lutas 
para enfrentar Dilma e a 
política de privatização dos 
Hospitais definiu intensificar 
o enfrentamento ao reitor 
cada vez mais cúmplice das 
ordens do MEC e dos 
interesses da privatização. 
Além disso, o congresso 

aprovou pela filiação do 
Sintuff a Associação Sindical 
Nacional Unidos Pra Lutar, 
que fará seu congresso no 
inicio de agosto, 
formalizando um perfil de 
entidade que busca 
contribuir na construção de 
uma alternativa de direção 
pra classe.
Entrevistamos Pedro Rosa e 
Ligia Regina, os principais 
dirigentes do sindicato, que 
hoje compõe a direção 
nacional da Federação, a 
Fasubra.
 
CS  - O que você considera 
de mais importante deste 
congresso? 
Ligia: Foi emocionante ver 
a interação dos delegados 
durante o Congresso. Sua 
participação ativa 
desmente o que é pregado 
pelas lideranças políticas, 
que os trabalhadores não 
estão interessados na luta 
em defesa dos seus direitos. 
Nos grupos de discussão, 
nos debates, a maioria 
ficava até o termino dos 
trabalhos. Foi muito 
importante para todos nós 
essa participação. O 7º 
Consintuff foi histórico e 
um marco político para 
todos nós.
 

CS- Como a luta contra a 
EBSERH se expressou no 
congresso? 
Ligia: A participação dos 
trabalhadores do hospital 
foi muito expressiva, 
mesmo com todos os 
problemas de liberação do 
trabalho. Só esse fato já 
significa que há muita 
disposição de luta contra a 
privatização do HUAP. 
Outro ponto importante foi 
na mesa sobre a EBSERH, 
Anna Amélia, médica do 
HUAP,  explicou quais os 
danos que essa empresa 
representa, não só para os 
trabalhadores, mas para a 
universidade, para os 
estudantes e usuários do 
SUS. Anna também 
apontou quais os caminhos 
para o enfrentamento. A 
mesa sobre EBSERH foi ao 
final da tarde e mesmo 
assim a plenária participou 
com perguntas e avaliações 
e propostas. A luta contra a 
Ebserh se fortaleceu, 
principalmente, porque os 
trabalhadores saíram com 
mais disposição para 
participar ativamente da 
vida do sindicato.
 
CS- Qual o significado de 
uma mesa de abertura 
com as lideranças sociais 

do Rio de Janeiro?
Pedro Rosa: O perfil 
classista do Sintuff, 
envolvido nas lutas da 
cidade, do estado e do país, 
refletiu no reconhecimento 
dessas lideranças que 
vêem no Sintuff um aliado 
permanente para enfrentar 
os governos, patrões e as 
burocracias. Nos últimos 
anos, além da luta nos 
locais de trabalho, 
desenvolvemos 
campanhas internacionais, 
apoio aos desabrigados do 
Bumba e da região serrana. 
Apoiamos a greve dos 
metalúrgicos e dos 
rodoviários de Niterói e dos 
bombeiros do Rio. Sempre 
atuamos junto aos 
parlamentares de 
esquerda, na defesa dos 
trabalhadores e da 
população mais pobre. As 
intervenções dos 
dirigentes e o calor 
humano recíproco no 
congresso mostram os 
acertos e empenhos dos 
dirigentes do Sindicato.
 
CS: Qual o significado do 
congresso para a 
categoria.
Pedro Rosa: Olha, não 
temos dúvida de que a 
categoria está muito mais 

fortalecida após o 
congresso, para enfrentar a 
EBSERH, os ataques de 
Dilma, o ponto eletrônico, 
que visa acabar com as 
30hs, uma conquista 
histórica, entre outros. O 
congresso mostrou a força 
do Sintuff e principalmente 
a disposição de luta e 
organização da categoria. 
Não a toa que a oposição foi 
irrisória, não chegava a 10 
votos no plenário, mesmo 
juntos à Tribo (CUT), à 
Conlutas, à CTB e ao Vamos 
à Luta. Uma oposição 
cúmplice do reitor. 
Chegaram ao absurdo de 
propor que a deputada 
Rejane (PCdoB), base do 
Cabral (PMDB), estivesse no 
evento.
O congresso é um 
prenuncio da eleição que 
ocorrerá inicio de junho, 
sabemos que a prefeitura 
do PT, o reitor privatista e 
essas burocracias estarão 
unificados para tentar 
derrotar a direção do 
Sintuff. Mas temos total 
confiança que a categoria 
apoiará a direção 
combativa da Unidos, que 
sempre colocou a estrutura 
sindical a disposição da 
luta dos servidores e de 
toda a classe trabalhadora.

Ligia Martins

Pedro Rosa
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A juventude 
 INDIGNADA

derrota o
aumento da
passagem

Os jovens da capital gaúcha deram exemplo para todo o país. 
Saíram aos milhares nas ruas até derrotar o aumento da passagem 
que o prefeito Fortunati do PDT havia imposto. A passagem que já 
tinha sido aumentada para R$3,05, voltou a custar R$2,85. 
Entrevistamos uma das organizadoras deste movimento, Luany 
Barros, Coordenadora Geral do DCE da UFRGS e do Vamos à Luta.

CS: Conte-nos um pouco 
da história destas 
mobilizações.
Luany: Em janeiro 
começamos com o Bloco de 
Luta pelo Transporte 
Público a organizar 
manifestações contra o 
aumento, que já estava 
sendo pedido pelos 
empresários. Cada ato 
reunia em torno de 200, 300 
pessoas. Além disso, foi no 
início do ano a apresentação 
de um estudo dos técnicos 
do TCE (Tribunal de Contas 
do Estado), que apontou 
fraudes ao longo dos anos 
no cálculo da passagem e 
que o preço dela não 
poderia ser R$3,05 e sim 
R$2,60. 
Em março, com a volta das 
aulas, nossa mobilização 
cresceu. No dia 27/03 
estávamos em uma 
manifestação com cerca de 
duas mil pessoas quando 
tentávamos ser recebidos 
pela prefeitura. Foi quando 
houve uma forte repressão 
por uma ação em conjunto 
da Guarda Municipal e da 
Brigada Militar. Eu acabei 
sendo presa. Porém, a 

manifestação marchou 
cerca de uma hora até onde 
eu estava exigindo que eu 
fosse libertada. E deu certo. 
Foi justamente após este ato 
que o movimento ganhou 
imensa repercussão. Tive a 
oportunidade de debater 
frente a frente com o vice-
prefeito no programa de 
debates mais visto do RS 
(Conversas Cruzadas), que 
disse naquela ocasião que a 
passagem não iria baixar de 
jeito nenhum. 
Após o ato, enquanto a 
grande mídia nos acusava 
de “baderneiros”, a simpatia 
da população e dos 
trabalhadores rodoviários 
pela nossa causa crescia 
visivelmente. Na semana 
seguinte mais de 10 mil 
jovens indignados tomaram 
as ruas. Após o ato, os 
vereadores do PSOL 
entraram com uma cautelar 
demonstrando a ilegalidade 
do aumento. Com um novo 
ato marcado para o mesmo 
dia, que prometia ser ainda 
maior, o judiciário foi 
pressionado e aceitou a 
cautelar do PSOL, 
determinando que no dia 

seguinte a passagem 
devesse voltar a custar 
R$2,85. Durante o ato 
recebemos a notícia. Todos 
se abraçaram e 
comemoraram. 

CS: Em sua opinião, quais 
são os motivos que a 
juventude saiu às ruas 
com tanta força neste ano 
na sua cidade?
Luany: A juventude não 
aguenta mais. O prefeito 
Fortunati sofre um grande 
desgaste. Ciclovias 
superfaturadas, corte de 
grande parte das árvores da 
cidade e uma brutal 
repressão nos espaços 
públicos de lazer 
contribuíram para 
aumentar as nossas 
manifestações. 
Para além de uma visão 
superficial, temos que 
enxergar as raízes mais 
profundas desta indignação 
popular. Vivemos em todo 
país uma política 
econômica de inflação e 
arrocho salarial. O 
endividamento das famílias 
cresce a cada dia. A 
juventude das 

universidades públicas, 
gasta suas bolsas, em grande 
parte, com o transporte 
público. Nas privadas, além 
de muitas vezes trabalhar 
somente para pagar a 
faculdade, o jovem tem um 
elevado gasto com 
transporte contribuindo 
para a evasão. Nas escolas a 
situação é ainda mais 
caótica. Segundo dados da 
própria prefeitura, 50% dos 
jovens entre 14 e 17 anos não 
terminam o ano letivo por 
falta de condições 
financeiras. Dentre os 
motivos apontados o 
principal é o custo do 
transporte. Portanto, esta é a 
dura realidade que vivemos 
e estamos vendo cada dia 
mais a necessidade de 
enfrentá-la coletivamente.

CS: Qual é o recado que 
você deixa para a 
juventude brasileira que 
olha para Porto Alegre 
com esperanças no 
futuro?
Luany: É possível derrotar 
os governos e os 
empresários. Em Porto 
Alegre surgiu uma nova 

geração que começa a 
acreditar que podemos 
mudar tudo o que está aí se 
nos unirmos e lutarmos. 
Isto, com o tempo, podem 
ocorrer em todo país. A 
juventude tem grandes 
desafios pela frente. Os 
empresários de SP e do RJ 
prometem aumentar as 
passagens agora na metade 
do ano. Porém, os jovens 
destas grandes cidades 
sabem o que foi feito em 
Porto Alegre, e que podem 
fazer o mesmo.
Além disto, o que fica claro é 
que a juventude precisa se 
organizar para enfrentar 
com mais força as próximas 
lutas. Temos que tomar a 
política em nossas mãos. 
Não podemos deixar a 
política para os “Sarneys”, 
“Renans” e “Fortunatis”. Para 
dar um basta nisso é que 
muitos jovens que 
participaram desta luta se 
filiaram ao PSOL, partido 
que não apenas entrou com 
a cautelar que derrubou o 
aumento da passagem, mas 
que esteve desde o primeiro 
momento na organização 
das manifestações. 

Luanny é libertada e recebida pelos manifestantes

PORTO ALEGRE
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SÃO PAULO

 crise da economia Acapitalista mundial 
chegou 

definitivamente ao Brasil, 
ao coração da economia 
brasileira: São Paulo. Os 
efeitos são visíveis, em 
março a indústria perdeu 
93 mil postos de trabalho, a 
taxa de ocupação caiu 1,3% 
com a perda de 123 mil 
postos, no setor industrial a 
queda foi ainda maior 4,8%. 
Não à toa acirram-se os 
conflitos sociais e aumenta 
a violência urbana, que no 
primeiro trimestre chegou 
a índices assustadores, os 
casos de homicídio 
aumentaram 18%, os 
estupros 26% e dispararam 
os casos de latrocínio com 
absurdos 82% de aumento 
na capital paulista em 
relação a 2012.

Sucateamento dos 
serviços públicos
No funcionalismo público a 
crise se expressa no 

desmonte dos serviços 
essenciais como educação, 
saúde e transporte que 
estão num verdadeiro caos, 
graças às privatizações 
disfarçadas que entregam 
os serviços públicos ao 
setor privado por meio das 
Organizações Sociais (OS's) 
e das Parcerias Público-
Privadas (PPP's), cortes de 
verbas e precarização do 
trabalho. Tudo isso tem 
sido o motor de novas lutas, 
eclodiram greves e 
paralisações no serviço 
público municipal em 
Santos, Alumínio, Jacareí e 
outras cidades.
No caso dos professores do 
Estado, a lei 1093/2009 
criou a categoria “O”, são os 
chamados professores 
eventuais, completamente 
precarizados, sem direito a 
serem atendidos no 
instituto de saúde, não 
podem adoecer mais que 
seis dias durante o contrato 
de trabalho, se demitidos 

podem ficar de 5 a 10 anos 
fora das salas de aula. 
Encerrado o contrato, o 
professor se submeterá à 
“duzentena”, 200 dias sem 
trabalhar, para tentar um 
novo contrato precarizado. 
São quase 50 mil nessas 
condições e o governo 
tucano não realiza 
concurso público para 
professor efetivo, apenas “a 
provinha” para professor 
precarizado.

A luta cresce
Os professores estão dando 
o maior exemplo. Desde 19 
de abril a rede estadual 
entrou em greve, a saúde 
seguiu o mesmo caminho e 
no dia 3 de maio oito mil 
professores municipais da 
capital entraram em greve 
devido ao aumento 
ridículo de 0,82% a partir 
de 2014 e 2% anual 
oferecido pelo prefeito 
petista Haddad, um insulto, 
tendo em vista que a 

categoria reivindica as 
perdas desde maio de 2011, 
demonstração cabal que 
PT e PSDB são farinha do 
mesmo saco e respondem 
aos mesmos interesses 
contrários aos 
trabalhadores.

Para vencer temos que 
derrotar as burocracias 
sindicais
Os professores têm 
realizado assembleias e 
passeatas com mais de 30 
mil grevistas, toda sexta-
feira fecham a Avenida 
Paulista, coração 
financeiro da burguesia 
mais poderosa do País. No 
dia 3 de maio, professores 
estaduais e municipais 
travaram uma batalha e 
passaram por cima de suas 
direções burocráticas para 
unificar os atos. A 
Articulação Sindical, que 
dirige a APEOESP, foi 
derrotada pela base em 
uma assembleia 

radicalizada, pois não 
queria se enfrentar com o 
prefeito petista Haddad, 
unificando a luta de todo o 
setor da educação e tentou 
desviar o itinerário para 
que os grevistas não se 
encontrassem. Nesta 
batalha perdeu a 
burocracia, pois mesmo 
com um forte esquema da 
PM, que impedia a 
passagem dos professores 
do Estado, e a direção da 
APEOESP que tentava 
desviar a passeata para a 
Secretaria de Gestão, a 
marcha seguiu rumo à 
Praça da República para se 
juntar aos professores da 
rede municipal. O mesmo 
aconteceu com os 
professores municipais que 
queriam ato conjunto. Não 
se conseguiu fazer um 
grande ato unificado, mas 
os professores começam a 
atropelar as direções 
burocráticas dos seus 
sindicatos.  (continua)

Crise social e greves desafiam 
os governos do PSDB e PT
Suzette Chafin
Professora da Rede Estadual de Ensino
Jacareí - São Paulo

Assembleia
da APOESP
deflagra
greve
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Taboão da Serra, um bom 
exemplo!
Os companheiros da 
UNIDOS na educação de 
Taboão e região estão 
dando o exemplo, 
mobilizando a categoria 
escola a escola e 
fortalecendo outras 
regiões, incorporando 
novos ativistas ao 
comando de greve, por isso 
a região foi a que levou 
uma das maiores 
caravanas à assembleia. 
Taboão é a demonstração 
de que é possível construir 
a greve, apesar da direção 
burocrática do Sindicato. 
Infelizmente, setores da 
esquerda estão na 
contramão do processo, 
não acreditam na 
categoria, veem os 
professores derrotados e 
sem ânimo, o que os leva a 

uma política equivocada 
de responsabilizar a 
categoria e não denunciar 
a burocracia sindical e 
disputar a direção do 
movimento. Não 
acreditamos que a 
categoria esteja sem 
vontade de lutar, o que 
existe é desconfiança, pois 
na greve de 2010 a Art. Sind 
do PT, que dirige a 
APEOESP, decretou o fim 
da greve sem conquistar 
nada e a categoria 
amargou uma derrota.

Unificar as lutas
Maio é a data base dos 
pesos pesados do setor do 
transporte coletivo: 
Metroviários, Ferroviários, 
Motoristas e também 
Eletricitários e Sabesp: 
fortalecer as greves em 
curso e unificar rumo a 
uma greve estadual é 

decisivo para derrotar a 
política do PSDB e PT para 
o funcionalismo. Temos 
que fortalecer a greve da 
educação, unificar 
assembleias, atos e 
construir um comando de 
greve unificado das 
categorias em luta e 
enfrentar as direções 
burocráticas que não 
querem lutar, e assim 
construir junto à jovem 
camada de trabalhadores 
que ingressam no mercado 
de trabalho, uma nova 
direção para o movimento 
sindical, uma nova direção 
classista, autônoma, 
combativa e 
absolutamente 
democrática. Essa é a 
grande tarefa a qual se 
soma a Associação 
Nacional de Sindicatos 
Independentes UNIDOS 
PRA LUTAR.

Este texto é uma contribuição do companheiro Dion Monteiro sobre a situação política e de militarização do Tapajós 
(PA). Unidos Pra Lutar e a CST/PSOL se somam na denuncia e à luta de resistência dos povos da floresta e dos índios 
Munduruku na defesa da Amazônia e de suas riquezas naturais. Assim como em Belo Monte, somos contrários ao 
Complexo do Tapajós que visa construir cinco usinas hidrelétricas na região. 

Dion Monteiro*

O projeto desenvolvimentista aplicado no Brasil ainda nos anos 50 do século XX, política de Estado durante a 
ditadura que governou o país entre os anos de 1964 a 1985, foi retomado no início do século XXI como parte da 
política econômica do então presidente Lula da Silva.
Crescimento econômico baseado no desenvolvimento da infraestrutura e da produção industrial, acompanhado 
do aumento do consumo pela população, são, resumidamente, os principais elementos deste projeto. Nesse caso, 
o aumento da oferta de energia é um componente fundamental.
O governo federal está apresentando o Complexo Tapajós, conjunto formado por 02 usinas hidrelétricas no rio 
Tapajós (São Luiz do Tapajós e Jatobá) e 03 no rio Jamanxim (Cachoeira do Caí, Jamanxim e Cachoeira dos Patos).
Os Munduruku, povo indígena que é maioria na região, afirmaram através de documento datado de 25 de 
abril/2013, que são contra a construção de barragens nos rios que banham as suas terras.
A população das cidades afetadas, em especial Itaituba e Jacareacanga/PA, segue sem informações, porém com 

muitas desconfianças sobre os projetos do governo. Vale ressaltar que esta 
região é uma antiga área de exploração mineral, deixando como resultado, 
o enriquecimento de alguns políticos e empresários, e prejuízos sociais para 
todo o resto da sociedade.
Em outros momentos o povo Munduruku já havia se posicionado contrário 
a construção de hidrelétricas em suas terras. A resposta do governo tem 
sido uma completa militarização da região. Enviou para esta área a Força 
Nacional e a Polícia Federal, e o governo do Pará enviou a ROTAM, grupo de 
elite da Policia Militar do Estado.
A experiência com os grandes projetos hidrelétricos na Amazônia tem sido 
de empregos passageiros, nem uma melhoria no fornecimento de energia 
ou redução de tarifa às famílias, aumento de violência, incremento dos 
problemas ambientais e climáticos, entre diversas outras questões.
Infelizmente, essa história está apenas começando.

*Pesquisador do Instituto Amazônia Solidária e Sustentável (IAMAS)

O projeto desenvolvimentista 
e o Complexo Tapajós (PA)
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No dia 10 de abril, após duas 
semanas de uma enorme 
batalha judicial, os 
rodoviários de Ananindeua 
e Marituba, finalmente, 
puderam escolher a direção 
de seu sindicato.
Desse processo 
concorreram quatro 
chapas, sendo que três 
eram ligadas diretamente 
ao projeto político da 
patronal e a chapa 1 da 
UNIDOS PRA LUTAR que 
dirigia a entidade há 8 anos.
A chapa da UNIDOS foi 
derrotada por 29 votos de 
diferença pela chapa 3, 
formada por alguns 
diretores que romperam 
com a diretoria combativa 
de UNIDOS e foram ganhos 
pelas promessas de vida 
fácil e privilégios das 
empresas e das prefeituras 
de Ananindeua e Marituba 
(PSDB). 
No município de 
Ananindeua, pese a 
estrondosa vitória (55%) 

obtida por nossa chapa na 
empresa Forte (maior base 
da categoria) pesou a 
política da CUT, que com 
chances reduzidas de 
disputar a entidade ajudou 
os donos das empresas de 
ônibus no ajuizamento do 
processo eleitoral e a 
espalhar junto à categoria 
mentiras que colocavam 
em xeque as conquistas 
obtidas na luta nos oito 
anos que estivemos à frente 
do sindicato.
Evidente que nem todo o 
trabalho de base 
desenvolvido pela direção 
do sindicato foi suficiente 
para superar a confusão 
gerada pelos diretores 
vendidos que romperam 
com nosso sindicato 
somado ao grande 
operativo montado pelos 
pelegos (CUT), os patrões 
junto aos novos 
rodoviários, que no dia das 
eleições eram 
transportados até os 
colégios eleitorais e como 
moeda de troca na boca de 
urna recebiam a promessa 

de promoções funcionais e 
emprego aos familiares a 
fim de votar na chapa que 
nos derrotou.
A derrota no SINTRAM, 
sem dúvida, atrasa, mas não 
elimina o projeto de 
construção de uma nova 
direção política e sindical 
para o setor de rodoviários, 
não apenas em 
Ananindeua e Marituba, 

mas também para a Região 
Metropolitana de Belém. 
Iniciada a data-base, nossos 
companheiros, membros 
das CIPAS e delegados 
sindicais seguem 
organizando pela base a 
resistência contra a retirada 
de direitos e conquistas da 
categoria.
Não temos dúvidas, que 
nessa disputa de projetos o 

que de fato vai determinar é 
a experiência da base com a 
nova direção da entidade. 
Perdeu-se a direção do 
Sindicato que não mais 
estará a serviço dos 
interesses da categoria, mas 
a relação com a base e o 
trabalho cotidiano segue 
sendo nossa principal arma 
contra os patrões e as 
burocracias sindicais.

Eleições SINTRAM Pará: ganharam os
empresários, mas seguimos firmes na luta!
Douglas Diniz
Unidos pra Lutar

DCE da Unama continua na luta

Com um programa em 
defesa dos interesses dos 
estudantes e independente 
da reitoria, a chapa do 
Vamos a Luta - Oposição de 
Esquerda da UNE venceu as 
eleições para o Diretório 
Central dos Estudantes da 
Universidade da Amazônia 
(DCE UNAMA) e para os 
delegados ao 53º Congresso 
da União Nacional dos 
Estudantes com mais de 
70% dos votos. A UNAMA é 
a maior universidade 
particular do norte do 
Brasil. O resultado 
demonstra que a ampla 
maioria dos estudantes 
quer seguir com um 
programa de luta que 
questione o aumento das 
mensalidades e esteja na 

luta por uma educação de 
qualidade.
A chapa da majoritária da 
UNE (PCdoB, PT e PDT) saiu 

mais uma vez derrotada 
pelos estudantes que 
decidiram por seguir com 
um DCE sem rabo preso 

com a reitoria e de ação. 
Que conquistou na última 
gestão a redução das 
mensalidades para os 

calouros de vários cursos e 
realizou audiências 
públicas sobre segurança 
na universidade, 
demonstrando que é na 
luta que se conquista 
direitos.
Este ano, como dizia o 
nome da chapa “A Luta Não 
Para”, pois com a crise das 
universidades privadas, os 
empresários da educação 
preparam seus planos de 
contenção de gastos, para 
garantir cada vez mais lucro 
enquanto os estudantes e 
trabalhadores amargam 
salas de aula superlotadas, 
aumento de mensalidades, 
salários achatados e 
condições precárias de 
trabalho e estudo. O DCE-
UNAMA segue no rumo das 
lutas para ajudar a reverter 
este quadro com 
organização e mobilização.

Emanuelle Nery 
DCE-UNAMA
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O Diretório Nacional do 
PSOL se reuniu nos dias 27 e 
28/04, em SP, votando 
resoluções que confirmam 
o giro à direita e o curso 
burocrático do setor 
majoritário.
Durante a reunião, o Bloco 
de Esquerda manteve de pé 
a resistência, demonstrando 
a importância dessa 
unidade. Dentre outras 
questões, lutamos pela 
saída de Randolfe da base 
governista e exigimos 
democracia partidária.

Manter o PSOL anti-
governista!
O Bloco de Esquerda 
defende o espírito radical e 
anti-governista que marcou 
a fundação do PSOL. 
Queremos o PSOL na luta 
de classes em meio à 
retomada da inflação no 
país. Combatemos a 

flexibilização programática, 
as alianças do setor 
majoritário e não 
integramos o bloco de 
Dilma, cujo governo 
incorporou setores 
reacionários a sua base.
A situação é favorável para 
construir o PSOL, sobretudo 
pelas mobilizações, sem o 
controle das velhas 
direções, como em Porto 
Alegre. O setor majoritário 
não enxerga isso e insiste, 
cético, na “ofensiva da 
direita”.
Eles dizem que a entrada de 
Randolfe na base governista 
é “técnica”, para integrar 
“comissões”. Nós 
discordamos. A conduta de 
um parlamentar não pode 
ser medida pelas comissões 
que participa. É errado 
integrar o bloco governista 
para conseguir mais espaço, 
sobretudo quando Randolfe 

se nega a declarar ser da 
Oposição de Esquerda. A 
democracia burguesa é 
uma ditadura do poder 
econômico organizada para 
impedir que os socialistas 
denunciem a opressão da 
classe dominante. Dentro 
ou fora de comissões, nosso 
parlamentar deve estar a 
serviço da mobilização 
explicando que as 
mudanças profundas 
passam pelo fortalecimento 
dos organismos de nossa 
classe. 
Por conta desses debates, o 
Bloco de Esquerda 
apresentou resolução 
própria, contrária ao texto 
da maioria. Chico Alencar, 
deputado do PSOL-RJ, 
defendeu um terceiro texto, 
mas ao final, votou na 
resolução majoritária. 
Manteve-se, portanto, no 
campo que integra desde o 

último congresso.

Concepção e a 
democracia partidária
No regimento para o IV 
congresso do PSOL as 
opções políticas se 
materializam em 
concepções partidárias 
opostas. O setor majoritário 
equipara o PSOL aos 
partidos da ordem. 
Rejeitaram a proibição do 
transporte de filiados, as 
festas e distribuição de 
brindes durantes as 
plenárias. Instituíram o teto 
de 30 minutos de 
participação em plenária 
para se ter direito a voto. 
Aumentaram o numero de 
assinaturas necessárias 
para publicação das teses. 
Enquanto em todas as 
cidades o numero máximo 
de plenárias é de cinco, 
Macapá terá sete. 

Para a estratégia focada na 
institucionalidade, é 
necessário apenas o voto do 
eleitor e uma base de 
filiados despolitizados. Por 
isso, o grupo de Randolfe 
descarta os militantes e a 
organização da base, 
elimina os mecanismos de 
controle da cúpula e das 
figuras públicas e afasta as 
minorias dos debates. Um 
processo que ocorreu no PT 
com trágicas 
consequências.
Para os que defendem um 
Partido militante, 
democrático, plural e 
combativo, o fortalecimento 
do Bloco de Esquerda é uma 
tarefa central. As reuniões 
estaduais e a próxima 
reunião nacional devem ser 
aproveitadas ao máximo, 
pois o enfrentamento ao 
oportunismo e ao 
burocratismo deve seguir.

Fortalecer 
o Bloco de 
Esquerda
Michel Tunes
Diretório Nacional do PSOL

PSOL

A campanha para que Luciana Genro seja a porta 
voz do PSOL nas próximas eleições presidenciais 
ganha força. Recentemente Luciana esteve em 
Itaocara, ao lado de Babá, Gelsimar, Renatinho, Paulo 
Eduardo e Fernando Arcênio, divulgando nossas 
propostas.

Sabemos que esse tema está em discussão no 
interior do Bloco de Esquerda.

Nosso entendimento é que é necessário afirmar 
um claro perfil de oposição de esquerda ao governo Dilma, coerente com a 
marca fundacional de enfrentamento à traição do PT. Luciana, hoje, é o 
melhor nome para manter o combate ao projeto neoliberal de petistas, 
tucanos ou das falas alternativas articuladas por Marina e Eduardo Campos.

Luciana Genro Presidente
Em suas intervenções e resoluções, o grupo majoritário se ampara 

em modelos de análise ultrapassados, fabricados nos tempos da 
“guerra fria”. Por isso defendem a ditadura de Assad e caluniam a 
Esquerda Síria com os mesmos argumentos dos governos 
“bolivarianos” e dos burocratas capitalistas de Cuba. Na Venezuela, são 
incapazes de criticar as medidas anti-operárias adotadas pelo 
Chavismo, sem o qual não se entende a transferência de 700 mil votos 
do PSUV para Capriles.

Não é à toa que na França aprofundam relações com o stalinismo e 
o reformismo europeu apoiando a Front de Gauche de Mélenchon, 
cuja coluna vertebral é o Partido Comunista junto com variantes da 
social-democracia. 

Com Assad na Síria e o Stalinismo na Europa
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A experiência de Itaocara 
avança para um modelo 
distinto de administração 
de parte do poder 
municipal.
No último dia 18 de abril a 
população presente na 
assembléia popular 
convocada pela 
prefeitura pôde conhecer, 
através de apresentação 
em telão e de distribuição 
de fotocópias, a dívida 
pública municipal e o 
conjunto do orçamento 
da cidade, do mês de 
janeiro até aquele dia, 
sabendo o total de 
investimentos em 
educação, saúde e de 
custeio com a folha de 
pagamento. 
Foi informada uma 
dívida total de 
R$11.000.981,44 (onze 
milhões, novecentos e 
oitenta e um reais e 
quarenta e quatro 
centavos), formada por 
débitos com o INSS, o 
instituto de previdência, 
restos a pagar, etc. Após 
ser entregue e divulgado 
ao povo, o relatório da 

dívida municipal foi 
enviado ao Tribunal de 
Contas do Estado e ao 
Ministério Público 
Estadual. 
Após exposição dos 
dados e da situação do 
município foi aberta a 
fala ao público. Um 
estudante emocionado 
chegou a dizer: "sempre 
escutei que democracia 
era apenas votar. Estou 
aprendendo que 
democracia é isso que 
estamos fazendo aqui".
No fim da assembléia 
discutiu-se a construção 
dos conselhos populares. 
Sobre este último tema o 
prefeito Gelsimar 
afirmou: “Fui eleito 
prefeito e não Rei. Não 
vou decidir nada 
sozinho. Por isso, sou um 
administrador da 
vontade de vocês. O que 
vocês decidirem eu irei 
fazer. Os conselhos 
populares são a câmara 
do povo. É por isso que a 
elite tem tanto ódio do 
nosso governo. Eles não 
admitem que o povo 

pobre se organize e 
decida os rumos da 
cidade”.

Os desafios do governo 
municipal e de Itaocara
Nas cidades do país 
inteiro é onde se 
concretiza a política 
econômica do governo 
federal (PT/PMDB). No 
Rio de Janeiro, o 
governador Sérgio Cabral 
(PMDB) faz política de 
forma inescrupulosa, 
chantageando com os 
royalties e com a 
distribuição de favores 
aos prefeitos em troca de 
apoio político. 
Contrastando com isso, 
nos depararmos de frente 
com a difícil situação dos 
municípios em diversas 
áreas, em especial na 
saúde. Disputam-se as 
migalhas e quem paga a 
conta da realidade é o 
povo. Não há um hospital 
sequer, nem federal nem 
estadual, para cerca de 16 
municípios no noroeste 
fluminense.
As cidades como Itaocara 

passam por uma difícil 
crise social, pois o 
desemprego é grande e as 
prefeituras são as 
maiores empregadoras, 
como na maioria das 
pequenas cidades 
brasileiras. O Noroeste 
Fluminense é a região 
mais pobre do Estado e a 
única alternativa dos 
trabalhadores é lutar 
para quebrar o pacto 
federativo que penaliza 
os municípios e a política 
econômica de Dilma que 
só beneficia banqueiros, 
penalizando o povo.
Por este motivo, o 
processo de participação 
popular e controle social 
é tão importante e vital, 
não se tratando de um 
acessório e nem de uma 
opção, e sim de uma 
necessidade.
 
Construir o Congresso 
dos Conselhos 
Populares
O processo de 
assembléias e 
mobilização do povo 
deve culminar até o fim 

de 2013 com o “Congresso 
dos Conselhos 
Populares”, que deve 
decidir, dentre outras 
coisas, a proposta de 
orçamento total que o 
executivo enviará para a 
Câmara de Vereadores 
para ser executado em 
2014. Este processo de 
substituição das 
categorias da velha 
política, da velha 
democracia dos ricos que 
acostumou as pessoas a 
apenas votarem de 2 em 
2 anos, é fundamental 
para a construção de um 
poder dos “de baixo”. A 
diferença de Itaocara é 
que a direção do 
processo atual, o Prefeito 
Gelsimar Gonzaga e o seu 
partido, o PSOL, buscam 
dia e noite essa 
substituição.  Avançar na 
consciência e 
organização do povo 
deve ser o maior legado 
dos governos dirigidos 
pelos socialistas 
revolucionários. Essa é a 
tarefa do PSOL em 
Itaocara.

Marco Antônio Pelaes Costa
Chefe de Gabinete e militante da CST-PSOL

Assembleia
presta contas
à população
e propõe
conselhos
populares

ITAOCARA

Gelsimar fala durante a
Assembleia Popular
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As revoluções que 
eclodiram na região árabe a 
partir da Tunísia 
despertaram grande 
interesse no mundo inteiro. 
No entanto, a situação 
complicou-se quando a 
revolução chegou à Síria, 
colocando em evidencia 
uma grave incompreensão 
do processo, como 
consequência de uma 
lógica caduca derivada da 
Guerra Fria e da divisão do 
mundo em dois blocos. Por 
isso, os que abaixo 
assinamos, afirmamos os 
seguintes princípios:

1- O que acontece na Síria 
é uma revolução [...]. É o 
resultado do 
desabamento econômico 

na Síria das ultimas 
décadas como 
consequência da crise 
estrutural que 
empobreceu e precarizou 
amplos setores da 
população concentrando 
a riqueza nas mãos de 
uma minoria mafiosa 
apoiada em uma ditadura. 
O objetivo da revolução é 
a promoção das 
liberdades e da 
democracia; a 
transformação do sistema 
econômico em favor das 
classes populares e a 
construção de um Estado 
laico e democrático que 
garanta a igualdade para 
todos os filhos do povo 
sírio, desde os kurdos a 
todos os outros setores. 

2- Apoiamos a revolução 
síria. É indispensável 
apoiá-la para que sua 
vitória fortaleça a 
perspectiva de 
transformações sociais, 
políticas e econômicas 
profundas e ajude outros 
países no caminho da 
revolução, [...] no contexto 
da situação internacional 
marcada pela crise 
profunda do capitalismo a 
nível mundial que 
anuncia a irrupção de 
amplos movimentos em 
muitos lugares do mundo.

 3- Rejeitamos a lógica que 
conduz a uma 
intervenção militar 
imperialista estrangeira, 

seja dos EUA ou da União 
Européia. Rejeitamos 
também a intervenção da 
Rússia e do Irã, assim 
como também qualquer 
lógica sectária ou que 
tente impor um signo 
religioso à revolução, pois 
se trata de uma revolução 
popular, e não é nem será 
um conflito confessional 
ou religioso. È necessário 
denunciar as políticas da 
oposição que reduzem a 
revolução às suas 
reivindicações liberais, o 
que não contribui para 
solucionar os problemas 
do povo, mas somente de 
alguns indivíduos que 
procuram poder.

4-Afirmamos que este 

regime está baseado em 
fundamentos neoliberais 
e mafiosos, e não na luta 
contra o imperialismo. O 
regime tem se 
caracterizado sempre 
pela sua submissão ao 
estado sionista, fazendo a 
guerra à revolução e ao 
povo palestino, 
instaurando uma longa 
estabilidade nas 
fronteiras, sem ter 
intentado jamais 
recuperar o Golán 
ocupado. 

5-Denunciamos a 
repressão brutal do 
regime contra o povo, [...] 
um crime contra a 
humanidade. [...] também 
a sabotagem dos países do 

A  esquerda mundial deve
apoiar a Revolução Síria
Declaração das forças da esquerda participantes
no Fórum Social Mundial. - Março de 2013
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golfo; Arábia Saudita 
busca o fracasso da 
revolução, e Qatar impor a 
dominação dos Irmãos 
Muçulmanos. 
Denunciamos da mesma 
forma a tentativa de 
exportar a jihad à Síria 
como um elemento 
essencial do processo 
contra revolucionário.

6- Por tudo isso é 
necessário dar apoio 
político, midiático e 
material à esquerda síria 
comprometida com a 
revolução, com todos os 
meios possíveis [...] parte 
de uma iniciativa 
orientada a coordenar a 
ação de todas as forças da 
esquerda que atuam em 
favor das revoluções com 
o fim de favorecer seu 
desenvolvimento e de 
transformá-las em 
revoluções populares 
vitoriosas.

7- Devemos coordenar 
ações de mídia mundiais 
para romper o controle da 
mídia imperialista do 
Golfo, que deformam a 
revolução e transmitem 
uma falsa imagem. [...]

8- É necessário esclarecer 
a natureza da revolução 
síria com o objetivo de 
tentar mudar as posições 

daqueles que apoiam 
“desde a esquerda” um 
regime mafioso e 
criminoso sob o pretexto 
que ele é “anti-
imperialista”. É necessária 
que a esquerda adote uma 
verdadeira posição 
revolucionária de apoio à 
revolução síria, como 
parte integrante das 
revoluções nos países 
árabes e como ponto de 
partida de um 
acirramento da luta de 
classes e o 
desenvolvimento de 
novas revoluções na 
Europa, Ásia e talvez no 
resto do mundo, sob os 
efeitos da crise capitalista.

9- Em consequência 
devemos nos mobilizar 
em uma campanha em 
apoio da revolução Síria, 
atuar para clarificar suas 
condições, suas 
dificuldades e seu caráter 
essencialmente 
revolucionário, contra os 
regimes mafiosos e contra 
o capitalismo cuja 
superação aspiramos. 
Começaremos com uma 
jornada em apoio à 
revolução síria, 
organizada pelas forças da 
esquerda em cada um de 
nossos países entre 06 e 11 
de Maio de 2013.  Um 
comitê organizará na 

Tunísia um congresso em 
apoio à revolução Síria 
por parte da esquerda 
internacional, 
provavelmente em junho 
de 2013. 

Primeiras assinaturas: 
Coalizão da Esquerda Síria 
- Organização de 
Comunistas da Síria 
Partido Democrático 
Kurdo na Síria - Corrente da 
Esquerda Revolucionária 
Síria - Liga de Esquerda 
Operária (Tunísia) - Partido 
dos Trabalhadores 
(Tunísia) - Luta 

Internacionalista (E. 
Espanhol) - Frente Operária 
(Turquía) - Movimento 
Revolucionário (Brasil) - 
Unidade Internacional dos 
Trabalhadores - IV 
Internacional (UIT-CI) - 
SolidaritéS (Suíza) - Comitê 
de Solidariedade com a 
Causa Árabe (E.Espanhol) - 
Novo Partido 
Anticapitalista (França) - 
Marea Socialista 
(Venezuela) - Esquerda 
Anticapitalista (E. Español) 
- Partido Socialismo e 
Liberdade (PSL), da 
Venezuela - Esquerda 

Socialista, Argentina - 
Movimento Socialista dos 
Trabalhadores (MST), Chile 
- La Protesta, Bolívia - 
Unidos na Luta, Perú - 
Corrente Socialista dos 
Trabalhadores (CST/PSOL), 
Brasil - Propuesta 
Socialista, Panamá - 
Sodepau (Catalunya) – 
rivoluzionesiriana.org 
(Itália) – Movimento de 
Esquerda Socialista, 
Corrente Interna do PSOL 
(Brasil) 
Para assinar a declaração:  
congres.gauche
@gmail.com 

Yolanda Gonzáles foi 
assassinada em 2 de 
fevereiro de 1980, a 
mando de Emilio Hellín, 
membro da organização 
fascista Fuerza Nueva. A 
investigação apontava o 
envolvimento no 
assassinato do aparato 
franquista, de policiais e 
de grupos fascistas 
conectados com a 
organização Fuerza 
Nueva, cujo Chefe 
Nacional de Segurança 
Martínez Loza, foi julgado 
e condenado.  Hellín foi 

condenado há 43 anos, e 
cumpriu apenas 14, fugiu 
duas vezes da prisão, uma 
das quais foi para o 
Paraguay, aonde já 
colaborou com a polícia 
durante a ditadura de 
Stroessner. Está em 
liberdade desde 1996.
Yolanda tinha 19 anos, era 
jovem, mulher e 
revolucionaria. Foi 
militante do PST e era 
membro da 
Coordenadora de 
Estudantes de Madrid, 
que dirigia uma 
importante mobilização 
contra o governo.  Seu 

assassinato foi um ataque 
contra o movimento 
estudantil e a vanguarda 
política da classe operaria 
em luta. Os grupos 
fascistas assassinaram 
nesta época muitos 
lutadores e lutadoras, 
com a conveniência e a 
proteção de setores 
vinculados a corpos 
repressivos do estado. E 
uma parte dessas 
conexões permanece até 
hoje nas instituições.
Agora que muitos setores 
da sociedade saem 
novamente a lutas, a 
exigência de 

responsabilidades é a 
forma mais clara de não 
esquecer, para que o 
passado não se repita. Por 
isso é importante que se 
investigue a relação de 
Hellín com os corpos de 
Segurança e o Ministério 
do Interior.
 
Ruptura imediata de todo 
vínculo do Estado com 
Emilio Hellín e os bandos 
fascistas.
Investigação das 
responsabilidades 
políticas das instituições 
do Estado.
Yolanda, não te 

esquecemos.
A CST-PSOL se  soma à 
campanha por punição 
aos
assassinos de
Yolanda González.

Punição aos assassinos da companheiraYolanda
Lucha Internacionalista
Estado Espanhol
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Internacional

O país atravessa uma grave 
crise política como 
consequência da estreita 
margem pela qual Nicolas 
Maduro, candidato do PSUV 
e do Pólo Patriótico, derrotou 
o candidato da MUD, 
Henrique Capriles.  Nas 
eleições acontecidas em 
14/04, Maduro obteve 
7.575.506 votos contra 
7.302.641 de Capriles, uma 
diferença de somente 
272.865 votos.

Nesse marco, o candidato 
da MUD exigiu estender a 
auditoria de 54 para 100% 
dos votos.  Conhecendo a 
MUD e seus dirigentes, que 
não são exemplo de 
democracia alguma, visto 
que no passado recente 
estiveram envolvidos no 
golpe e na sabotagem 
petroleira, consideramos 
necessário diferenciar o que 
representa a direção pró-
imperialista da MUD e a 
exigência legítima de 
milhões de pessoas que 
reclamam a auditoria de 
todos os votos, o que é um 
direito democrático.
Já conhecemos a utilização 
abusiva dos recursos do 
Estado por parte do governo 
nestas e em outras eleições. 
São os mesmos métodos 
que a burocracia do 
governo utiliza nos 
sindicatos e nas 
organizações comunitárias 
para violentar sua 
autonomia; para se opor a 
realizar eleições 
democráticas e pela base, 
para impor desde as 
gerencias das empresas do 
Estado os conselhos de 
trabalhadores ou para 
criminalizar as lutas. As 
irregularidades propiciadas 
pelo governo legitimaram a 
exigência de ampla 
auditoria, ainda que a MUD 
não tenha apresentado 

fatos concretos para 
sustentar a tese da 
fraude.
O governo tem se 
utilizado desta 
exigência legítima 
para denunciar que 
estaria em 
andamento um 
plano golpista por 
parte da MUD. 
Nosso partido 
considera que até o 
momento não 
existem evidencias 
de que exista um 
golpe ou tentativa 
de golpe [..].  Os que 
poderiam dar um 
golpe são os 
militares e tanto 
eles quanto o 
Estado Maior se 
pronunciaram 
publicamente 
respaldando o 
governo [...]. Mas 
deixamos claro que 
se houver esta 
eventualidade 
nosso partido o 
enfrentará da 
mesma forma como o 
fizemos em 2002.
Condenamos 
enfaticamente os 
responsáveis da violência 
que custou a vida de sete 
pessoas alem de 60 feridos, 
produtos de ataques 
realizados por grupos de 
características fascistas. 
Repudiamos os atos de 
violência executados por 
partidários de Capriles e da 
MUD contra sedes de Pdval, 
Mercal e outros serviços 
públicos [...]. Também, 
rejeitamos as ações 
violentas realizadas por 
motorizados militantes do 
PSUV semelhantes às que 
realizavam os adecos (do 
partido Ação Democrática 
AD) e chamamos o povo a 
rejeitar as expressões de 
violência fascista dos que 
pretendem de forma 
oportunista capitalizar a 
crise.

Porque o chavismo 
perdeu votos?
É fundamental 
compreender o significado 
da queda da votação do 
candidato do governo, o que 
acelerou a crise política que 
atravessamos. Sem dúvida 
que é consequência da 
rejeição e do cansaço de um 
setor importante da 
população frente aos 
numerosos problemas, 
como os repetidos “apagões” 
que foram se acumulando 
nos últimos anos, inclusive 
em setores populares onde 
tradicionalmente o 
chavismo teve ampla 
maioria, os baixos salários; o 
deterioramento dos 
serviços públicos e 
programas sociais, aí 
incluídas as Missões; o 
emprego precário, a falta de 
discussão dos contratos 
coletivos e a criminalização 

das lutas.
A débâcle eleitoral do 
governo é continuidade do 
declive que vive nos últimos 
anos. O descontentamento 
acelerou-se como 
consequência direta da 
desvalorização da moeda 
venezuelana em 46,5% 
instrumentada por este 
governo no mês de março 
passado, que de um golpe 
reduziu o salário real dos 
trabalhadores. Enquanto 
isso, com um governo que 
se declara “socialista” 
continua crescendo o lucro 
de empresários e de 
banqueiros. Estas são as 
verdadeiras causas da crise 
política que hoje sacode o 
país. 
Frente a esta situação 
convocamos o povo a não 
depositar nenhuma 
confiança nos dirigentes da 
MUD e do PSUV, que 
querem nos utilizar como 
bucha de canhão num 

surdo conflito que nada tem 
a ver com os nossos 
interesses.
[...] É necessário organizar a 
luta por aumento de salários 
e pelos direitos dos 
trabalhadores e do povo. 
Seguir o exemplo dos 
universitários que 
marcharam, professores, 
trabalhadores e operários 
chavistas e independentes 
exigindo aumento salarial e 
outras reivindicações, 
resultado da unidade entre 
Fadess e Unete, processo 
que devemos fortalecer [...] 
Trata-se de construir uma 
opção política realmente 
revolucionária e socialista. 
Na campanha eleitoral de 
outubro e de abril dissemos 
que nenhum dos 
candidatos majoritários 
resolveria os problemas da 
maioria da população 
trabalhadora; reiteramos a 
importância de construir 
esta alternativa.

As verdadeiras causas
da crise política
PSL
Partido Socialismo y Libertad
Venezuela

VENEZUELA

Maduro
50,66%

Caprilles
49,07%


